
[ Kontaktblad van de Heemkundige Kring 

32 ste jaargang nummer 1 
Viermaandelijks periodiekje 
Jan.Feb.MaartApril 2009 

A i ekantoor:Ooslende 1-lste a äelin Verantw. uit ever:Vandewalle Paul,Pr.Ste anie 117 bus 7.2 8400 Oostende 



LIDMAATSCHAP VOOR 2009 
Het is opnieuw een nieuw heemkundig jaar voor Stene. Voor slechts 7,50 euro wordt u lid 
en ontvangt u drie tijdschriften waarin allerlei weetjes en activiteiten worden voorzien. 
Deze noodzakelijke werkingskosten laat ons toe dit alles te- realiseren. 
Graag storting ofwel op ons nummer 001-0688371-38 ofwel in kontanten aan een van onze 
bestuursleden. Een publiciteit in ons boekje - waarvoor een factuur kan verkregen worden
kost slechts 12,50 euro per jaar. 

Waarvoor onze hartelijke dank. 

Paul Vandewalle Pr.Stefanieplein 17 bus pa ul.vandewalle l@telenet.be 
voorzitter 7.2 059 80 21 83 

8400 Oostende 

Raoul Decrop Steensedijk 146 raoul.decrop@tiiic:a:li.be 
penningmeester 8400 Oostende 059 80 08 47 t dCl}'l d . 

Katrijn Dhooghe-Compernolle Roerdompstraat 57 katrijn.compernolle@skynet.be 
secretaris 8400 Oostende 059 50 83 27 

0475/367232 

Eddy Picavet (koster Stene) Stenedorpstraat 146 0496 340390 
Vertegenwoordiger Cultu- 8400 Oostende 
rele Raad 

Robert Lisabeth Heidebloemstraat 24 059 50 3109 
redactie 8400 Oostende robert.lisabeth@nameplanet.com 

Roland Defever Gistelsesteensweg 228 059 50 51 50 
8400 Oostende Roland.Defever@pandora.be 

Roger Fockedey Melkerijstraat 2 059 50 14 86 
8400 Oostende 

Dirk Coghe Druivenlaan 16 059 70 09 64 
8400 Oostende dirk.coghe@pandora.be 

Hugo Devos Stenedorpstraat 29-31 059 70 0199 
8400 Oostende reinaert@telenet.be 

Oscar Nuyts Gistelsesteenweg 369 059 50 00 63 
8400 Oostende 

Laurenzo Theuma Stenedorpstraat 45 0472/41 81 54 
8400 Oostende 

Daniel Deschacht Lotuslaan 19 059 507723 0498 927511 
8400 Oostende Daniel.deschacht2@telenet.be 
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Gedicht : Wintermijmering 
Woord Vooraf 
Oude gebruiksvoorwerpen 54 
De tentoonstelling in de molen 
25 jaar geleden 
Liber Memoralis: Pastors van Steene 
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Programma 2009 

Roger Fockedey 
Voorzitter Paul Vandewalle 

H&R.Devos 
Robert Lisabeth 

Guido Walters 
Raoul Decrop 

Vrijdag 6 februari 2009 vanaf 19 uur is er de pannenkoekenavond 
Zondag 26 april : Algemene Vergadering met de zevende dag vanaf 10 h30 
Zomertentoonstelling in de Molen met diverse Kunstenaars 
BBQ in september 
Novembertentoonstelling met als thema de café's en herbergen op Stene en de 
Conterdam 

0000000 

Redactie : Robert Lisabeth Heidebloemstraat 24 8400 Oostende 
robert.lisabeth@nameplanet.com 059/503109 
Eventuele artikels of wetenswaardigheden kunnen altijd hier terecht. 



Wintermijmering 

De lucht 
van leegte blauw 

wemelt even 
van ingehouden warmte. 

Geknotte wilgen 
kijken mij 

met grote ogen 
vragend aan. 

De vroege morgenzon 
werpt schaarse schaduwen 

van verloren voetsporen 
in de ongerepte sneeuw. 

Het geheim 
van ongestoorde maagdelijkheid 

is maar de dekmantel 
van verborgen vruchtbaarheid. 

Ik hou de adem in 
om visuele dromen nog een kans te geven. 

Morgen is weer alles grauw 
van winterdauw. 

Uit zijn dichtbundel "AMBROZIJN" 

R.G. FOCKEDEY 



Beste leden, 

Bij deze wens ik u en uw dierbaren in mijn naam en in naam van de 
bestuursleden van de Heemkundige Kring "'t Schorre Steene" een 
voorspoedig 2009 toe te wensen. Wij hopen van harte dat al uw 
ondernemingen mogen slagen en dat u gespaard blijft van allerhande 
tegenslagen. 
Graag wil ik even terugblik.ken op de tentoonstelling van november in 
de Molen over Wereldoorlog I, met een woord van dank aan de 
inrichters en evenzeer aan de bezoekers die dit gebeuren naar waarde 
konden schatten. 
Voor ons jaarprogramma verwijs ik graag naar de volgende 
bladzijden. 

Paul Vandewalle 
Voorzitter 

0000000 

Sluit nu aan bii de heemkundige kring 't Schorre 

U krijgt driemaal per jaar ons tijdschrift met allerlei historische en 
hedendaagse feiten uit uw streek en daarbij de activiteiten waaraan 
u kunt deelnemen. 

Hoe? 

U stort 7,50 euro op het rekeningnummer 001-0688371-38 van 
Oostende 't Schorre en u bent erbij ! 

0000000 
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Oude gebruiksvoonverpen: 54 

Zaagzettang 

= zagenzet 

= zaagzetter 

Beschrijving: 

L=18,5 cm B= 9cm G=235 gr. 

Het voorwerp dient om de tanden van een zaag juist te zetten. 

~ 
'= -~~ " zaagzetuzer fig. 2 

Gebruik en werking: 
De tanden van een zaag dienen geregeld gevijld en gezet te worden om te vermijden dat de 
zaag vastloopt tijdens het zagen. De tanden worden dan buitenwaarts om beun naar links en 
naar rechts gebogen. Men kan dit o.a doen met een zaagzettang. Deze buigt de tand wanneer 
men de armen dichtknijpt. De tangen kunnen v rij sterk verschillen van model tot model, maar 
de meeste tangen bieden de mogelijkheid om via schroeven de tang aan te passen aan de 
gewenste buigingsgraad en de grootte van de tand. 
Vroegere zaagzettangen daarentegen zette men op de tand. Men sloot de tang en boog de tand 
vervolgens door de tang naar beneden te drukken. De gehele tang werd dus gebruikt als 
heiboom en vaak belette een verstelbare geleider het te ver drukken. 

De voorloper van de zaagzettang is het zaagzetijzer (zie fig. 2) Een plat stuk ijzer met spleten 
paste op de tand en werd naar beneden gedrukt om de tand te buigen. Dit werktuig vroeg 
echter meer vaardigheid om de tanden in de juiste stand te buigen. 

Vroegere zaagzettangen 
Bron: mot-Grimbergen 

Het voorwerp is te bezichtigen in het Gasthof Vossenhol. 
DevosH & R 



Hoe ik de aanvang van de tweede wereldoorlog beleefde 

Moeder was al vroeg aan het hamsteren geslagen. Een paar 
grote hespen, veel pakken koffie en cichorei een moeilijk te 
schatten stukken zeep en alles wat niet onmiddellijk kon 
bederven, hoorden bij de collectie. 
Moeder had de ellende van honger en tekort van de eerste 
wereldoorlog als kind meegemaakt en verkeerde in 
paniekstemming wegens de onzekerheid voor wat ons 
opnieuw te wachten stond. Ditmaal was het erger, want nu 
had ze een gezin waarvoor ze zich verantwoordelijke achtte . 
Na korte tijd stond de helft van de slaapkamer vol 
onbederfelijke etenswaren en zepen en macaroni en dozen 
conserven. Hele pakken sunlight lagen op de 
slaapkamervloer. Op een dag was ik bij pé en mé, de ouders 
van mijn vader, en keek zoals vaak door het venster van de 
voorkamer onder de gordijnen met fuchiamotieven. 
Plotseling zag ik militairen op de moto de dorpsplaats 
oprijden. De motorrijder had de helm op en een geweer over 
de schouder hangend. Naast hem zat een andere soldaat 
eveneens met de helm op en het geweer over de schouder 
hangend in een sidecar. Na de eersten kwamen er nog en 
nog en altijd maar aan. Zij reden de dorpsplaats over en 
draaiden de poort in op de weide die als erf dienst deed. 
Daarna kwamen tanks, kannonen, enige zoeklichten en weer 
tanks, moto's en kanonnen. In korte tijd stond de hele weide 
afgeladen vol. De mensen wisten het, ik ook. 
De oorlog was begonnen. 
Wat er te gebeuren stond moest iedereen afwachten .. . 

Getuigenis van Pierre Dugardin (ex-stenenaar) 
Vijverstraat 4 
9230 Wetteren 



De tentoonstelling in de Molen: Wereldoorlog I, 90 jaar 

Opnieuw was deze herfsttentoonstelling een groot succes. 
Een 200-tal bezoekers hadden oog voor de unieke foto's, 
affiches en andere tijdsdocumenten. Opvallend waren de 
'shrapnels' welke volledig intact waren met het glazen flesje, 
echter zonder ingrediënten, een gevaar voor het publiek was 
er dus niet (gelukkig waren die ontmijnt !) 



AANKOMST VAN ENGELSE KRANTEN PER VLIEGTUIG 

0000000 

SLUIT NU AAN BIJ DE HEEMKUNDIGE KRING 'T SCHORRE 

U KRIJGT DRIEMAAL PER JAAR ONS TIJDSCHRIFT MET ALLERLEI 
HISTORISCHE EN HEDENDAAGSE FEITEN UIT UW STREEK EN DE 
ACTIVITEITEN WAARAAN U KUNT DEELNEMEN. 
HOE? 
U STORT 7,50 EURO OP HET NUMMER 001-0688371-38 VAN OOSTEN
DE' T SCHORRE EN U BENT ERBIJ ! 

0000000 



Overzicht met originele documenten van het Duitse 
Marinekorps, pamfletten voor de bevolking , instructies voor 
de boeren, bombardementen in de streek en foto's van 
Zeppelins en oorlogsinstallaties ... 





25 jaar geleden 

Stene verrast met tweede reus 

Het feest comité van Stene-Dorp zorgde ter gelegenheid van het derde 
jeugdcarnaval in februari 1984 voor een verrassing. 
Even voor de start van de kinderstoet werden de deuren van de St
Annakerk opengegooid en tot ieders verbazing kwam reuzin Mietje 
naar buiten. 
Mietje was een gezond meisje dat onmiddellijk haar oog liet vallen op 
Jantje, de eerste reus Jantje van Stene-Dorp die een jaar eerder zijn 
intrede deed. 
De nieuwe reuzin stapte fier op in de carnavalstoet die door de 
Steense straten trok. De belangstelling van Mietje voor Jantje was 
opmerkelijk. Het zou de Stenenaars dan ook niet verbazen dat het 
tussen beide reuzen tot een idylle zou komen 

Foto en tekst © Guido W alters 

Verder uit de Pers i.v.m. Stene ( samenvatting R.Lisabeth) 

Romeinse sporen ontdekt aan de Kust 
Archeologische vondsten op Stene 
Oostende maakt stadsgebouwen veiliger 

Het Vlaams Instituut voor Onroerend Erfgoed ontdekte in Stene 
sporen van Romeinse bewoning op de site gelegen tussen de 
Duinkerkseweg, Steense Dijk en de Prins Roselaan. In de Prins 
Roselaan werd een fundering blootgelegd uit de zeventiende eeuw, de 
Spaanse periode. Afvalkuilen en perceelsgrachten wijzen op een 
woonkern of boerenerf uit de late middeleeuwen. 
Op de derde vindplaats, niet ver van het Atheneum, werden kruiken, 
potten en bekers gevonden. Deze werden gedateerd op de tweede 
eeuw na Christus met een vermoeden dat een kunstmatig verhoogde 
woonterrein een Romeinse nederzetting was. Het is de eerste keer 
dat er in de kustvlakte iets teruggevonden werd dat wijst op 
Romeinse bewoning. 



opgravingen welke 
wijzen op restanten van een Romeinse site te Stene. 
Tot nu toe werden drie vindplaatsen blootgelegd waarbij kruiken, 
potten en bekers werden gevonden wat wijst op een woonterrein of 
terp uit de Romeinse tijd. 

Voor het werkjaar 2009 zouden verschillende stadsgebouwen te 
Oostende veiliger gemaakt worden. 
Voor Stene-Dorp wordt de oude molen gerenoveerd. De molen kampt 
momenteel met stabiliteitsproblemen door waterinfiltratie. 
Een bedrag van 5000 euro wordt daarvoor voorzien. 

Het bestrijden van de huisjeszwam in de kinderboerderij De Lange 
Schuur en het verwijderen van de ingestorte schuur zou 12.500 euro 
kosten. Het dak van de schuur van de kinderboerderij stortte in 
september vorig jaar in door hevige regenval. 



PANNENKOEKENAVOND 

VRIJDAGAVOND 6 FEBRUARI VANAF 19 UUR IN DE 
MOLEN. 

DEELNAME : 3 euro met gratis koffie 

Toegang voor iedereen 

Graag uw deelname te bevestigen aan de secretaris : 
0475 36 72 32 of katrijn.compernolle@skynet.be 

of bij een ander bestuurslid (adres binnenkant kaft) 



vosco 
KAAPSE WUNEN 

E.Vlietinckstraat 2A Industrie
zone II 8400 Stene-Oostende 

Nieuw Wijnhuis VOSCO 
OPENINGSUREN: 
Maandag tot vrijdag: 9.00 tot 12.00 

14.00 tot 18.00 
Zaterdag doorlopend:10.00 tot 17.00 
Zondag en feestdagen gesloten 
Tel : 059/70 50 44 
Fax: 059/70 35 15 
Email: info@vosco-online.be 
Web : www.vosco-online.be 



Çjoecle Werken ofte Confrerien 
broederschappen ofte qenootschappe ofte 
geestelyke inrichtingen 

1° S1 Anna 
2° Apollonia 
3° Geloovige Zielen 
4 ° H. Sacrament 
5° H. Hert 
6° st Pieters penninck 
7° Den h. Rosenkrans 
8° Congregatie 
9 Zondagscholen 
10 Kruisweg 
11 Voortplanting des geloofs 
12 Kindsheid 
13 Scapulier 
14 Dagelijks bezoek hh. Sacrament. 

(nvdr. 
Tot zo ver deze opsomming in het liber van wat er op de eerst 
volgende pagina' s beschreven wordt. 
Voor sommige ondeiwerpen is enkel de plaats voorzien maar is er 
nog geen tekst neergeschreven. 
Sommige onderwerpen zijn gedeeltelijk in het latijn behandeld. De 
langere latijnse paragrafen zijn hier niet overgenomen. Wij beperken 
ons doorgaans tot de tekst in het Nederlands. 
Sommige teksten bevatten lijsten van leden met hun financiële 
bijdrage over meerdere jaren heen: bijvoorbeeld S1 Pieters penninck. 
Deze lijsten werden bier niet overgenomen, ook in geval deze lijst 
het enige is dat onder rubriek vermeld werd.) 



st Anna broederschap 
Alvooren syn hier in dese kercke rustende in 
een silver kasken, gemaekt ten jaere 1764 de reli
quien van de h. Moeder Anna, alhier eerst ver
heven ten jaere 1763 op haeren feestdag (26 Juli) 

Van de h. Moeder Anna is al.hier een 
1657 Broederschap ingesteld van Alexander den 

VIl ende veele schoone aflaten gelyck voorder kan 
gesien worden uyt de bulle dewelcke ligt by de andere archieven 
Item uyt de bullen die gedruckt syn ten jaere 1766 alwaer 
oock kan gesien worden wat diensten dat er moeten gebeuren. 
Zie pastor Ghoormachtig 1650 - 1660 

'T jaer 1763 den 26 Julii syn in de parochiekercke verheven 
de h. reliquie van h. Moeder Anna door den Eeiw. Heer 
Josephus Laurentius Vandeputte Pastor in Steene. Voor diaken 
ende predikant van de verheffinge den seer Eerw. Heer Jacobus 
Decuyper Pastoe in Mariakercke; voor subdiaken Jac. 
Phil. Vanstalraeven (gewezen pastor in Steene nu) Pastor 
in Wilskerke; Present den seer Eerw. Heer pater Bonaventura 
Vanovermeer Guardiaen van Oostende, ende Pater Mauritius 
van Loo Christi , ende den hooftman Henricus Hendrickx, 
ende si Anna's Meesters Pet. Jac. Quijo ende Jac. Packet; 
ende voordere parochianen. 

Broederschap 
1762 Jac. Phil Vanstalraeven pastor in Steene 

26 Julii Jac. Decuyper pastor in Mariakerke 
Adrianus Van ' tdorp D: inZantvoorde en superior 
in d' Abd.ie van si Peeters tot Aldenburgb 
Carolus Guil. Vanslembrouck Custos in Steene 1769 
Maria van Elverdinghe ejus uxor 17 69 

8 Decembris Franciscus Decroos 
Petrus Guyo 
Anna Theresia Guyo 



1766 Judoca Peere 
26 Julii R.D. Jac. Laur. Vandeputte pastor in Steen ende 

23 andere (waaronder Petrus Lavaicque. De Balju 
en putmaker Desiserius Schrijft nu 1907 Leveke) 

1766 6 nieuwe leden. In 1768, 4 leden. In 1769 acht. 
In 1769 een. In 70 twee. In 71 vyf. In 72 negen. 1n 1773 
Engelbertus Degryse en 6 andere; In 1776 Philippus 
V andenbussche en S andere 

1777 Salmon De Clerck en Franciscus Winnock en 14 andere 
in 78 drie. In 79 vyf. In 1780 drie, In 81 drie. In 82 twee 

1783 Joannes Baptiste Lahem Coster in Steene 
Victoria Roels 
R.D. Moentack: hic coadjutor 

1784 Zestien ingeschreven. 1n 1785 vyf 
1787 Den eerw. Pater accustius Van Hulste Capucien 
1788 twee. 1n 1790 vier. In 1789 twee 1792 drie 
1793 Carolus Bont 
1800 July: Ludovicus Maryssael hujus parochiä! pastor 

Carolus Maryssael filius Caroli 
Pieter De Groote 1804 

(ovdr. Na twee pagina's latijnse nota' s met opmerkingen van de 
bisschop vao Brugge, de pastoor en de vicaris generaal volgt: ) 

Daarby is een gedruckt boek van 
Regels en Statuten 

Van 't broederschap der h. Anna, moeder van 
de H. en Onbevl. Maegd Maria 
kanoniekelyk beringerigt in de parochiekerk 
van Steene den 16 Juni 1856 
l Oogwit van deze instelling De devotie venneerdem H. Anna 

vercieren der kerk en diensten 
zaligheid der zielen. 



Joris 
LESTAEGHE 

ELEKTRICITEITSWERKEN 
Winkel: Torhoutsesteenweg 516 • 8400 Oostende 

Tel: 059-80 02 84 • Fax: 059-51 03 43 
E-post joris.lestaeghe1@pandora.be 



II Geestelyke voordeelen ( aflaten der broederschappen 
III Oefeningen: Menigvuldig bywonen der mis en 

b. Sacramenten en eeren van feestdag en 
en reliquie der b. Anna 

IV Aenneming in 't broederschap. Alle voorbeeldi
ge en Christelyke geloovigen in den boek 
boek te schrijven 

V Bestier = Pastor als proost en een raed 
VI Plichten der ambtenaren 
Vll K.iezing van den raad. Voor den eersten keer 

zal de Proost (Pastor) de raadsleden voor drie jaar be-
noemen. Daarna alle drie jaar herkiezing door de raads
leden en 12 der oudste ingeschrevenen. 

VIU Vergaderingen 
IX Feestdagen en kerkelyke plechtigheden. 
X Inzameling, gebruik en rekening der almoezen 
XI Begraving der medeleden en Zielmis 

XII Wy belasten den E.H. Proost (Pastor) deze tegen
woordige brieven die van ons of van z.h. den Paus van 
Roome, betrekkelyk het broederschap, konnen af
geveerdigd worden, ongeschonden te bewaren, hetzy 
in de Sacristie hetzy in het pastorshuis. 

Gegeven te Brugge, in ons bisschoppelyk paleis, onder 
onzen zegel en ons handteeken, benevens de tegen
teekening van den Secretaris onzes bisdoms den 
den 8 Mei 1857 

J. Faict vik. Gen 
Door bevel van zyne Doorl. Hoogw. 

Nolf Can. Secret. 



Sancta Apollonia 

De sancta Apollonia quaedam. De ejus Reliquiis ac indulgentiis. 
Om te volkomen aan de Statuten deeser diocese van Brugge, dewelcke 
aan alle sielenbestierders beveelen van in hun parochiale kercken te bezorgen 
eenige reliquiem, zoo heeft Jacobus Philippus van Stalraven, priester 
van Antwerpen, deservitor deser parochie van Roomen versogt 
door de Seer Eerweerden Heer Pater Hugo Provinciael 
van het order der Carmeliten Discalsen deeser Neder-
landen, de Reliquie van de h. Apollonia maegd en 
Martelaresse, dewelcke denzelven (Pater) als dan verkre-
gen heeft (in zyne wederkomst gestorven synde onderweghe) 
en heeft aan my deese reliquie doen besorgen door zynen 
medepater Petrus Damianus Ondaest Definitor, en alzoo 
ook dezen pater onder wegen blind geworden was, denwelcken 
ik zelve gesien en gesproken hebbe den 1 Augusti 17 49 
tot Lier in Brabant, de reliquie alsdan in syn klooster 
wezende tot Mechelen, soo heeft deesen my deese naer 
Steene gezonden, met den vollen aflaet ( den 9 F ebruarius 
op de feestdag) voor 7 jaeren, door den Eerw. Pater 
Albranus a Sancta Catharina den 1" gbris 17 49 aen 
denwecken ik voor de onkosten van de reliquie , gestelt 
in een klein silveren kasken silvere medallie met 
een Cristale glasken voor, in het wapen of Cachet van 
aghter, alsook met den aflaet, betaelt hebbe drie ponden 
grooten courant: hebbe deeze heylige reliquie met den 
aflaet getoont aen zijne Doorluchtige Weerdigheyd 
Joannes Baptista Ludovicus Castillion Biscop van Brugge 
Erfachtig Cancelier van Vlaenderen, den welken deese 
reliquie met den aflaet den 7en gbris 1749 gep)acet-
teerd heeft, alsook gejont 40 daegen aflaet op de dag 

van de Verheffinge, welcke geschied is op den 2den 

Sinxendag 18st
en Mey 17 50 . De onkosten van het 



van het silveren basken, in hetwelke ik die voorseide heb 
laeten stellen, door Francis ryclant silversmet binnen Brugge 
wegende 2 oncen en 6 Engelsche met het fatsoen. Zyn 2 ponden 
3 schellingen en tien grooten courant - Is volgens syne reke -
ninge 1 - 17 - 8 wisselgelt dat ik ook betaelt hebbe het 
eerste jaer dat den vollen aflaet verkondigt is den 9 Feb. 1751 

geteekent Stalraven 
Deservitor in Steene 

Tot venneerdering van de Devotie tot de h. Apollonia 
byzondere Patroones tegen de tandpyn , soo verleent syne 
Doorluchtige Hoogw. J.B.L. Ducastillion biscop van Brugge 
40 daegen aflaet aen alle byzondere dienaers en die
uaeressen dewelke in de maeudelijke devotie , die gehou
den wordt den eersten zondsag van iedere maend na de 
hoogmesse, in de welke de reliquie der h. Maegd en 
Martelaresse wordt uitgestelt en daema gezegend met 
dezelve, zullen tegenwoordig zijn en daer gelezen zullen 
hebben vyf mael den Onzen Vader en Wees gegroet 
voor den eendragtigheid der Cristenen en verheffing van 
Onze Moeder de H. Kerk en geheel het Christendom, 
en uitroeying der Ketterien, alsook aen alle byzondere 
dienaers en dienaeresen in de welke deese h. Apollonia 
op eenen anderen dag van den maend expresselyk 
alhier zullen komen dienen biddende ten eynde voorzeyd. 
Aldus gegeven in het biscoppelyk paleeys 1 en Mey 17 52 

(Sign.) J. Ph. Stalraven 
Deserv. In Steene 14 Mey 1752 

De authentieke brieven deezer reliquien zyn in 
de archiven deezer parochie. 



Deesen vollen aflaet is nu en dan vernieuwt geweest ge
lyk te zien is in de Rescripta van Roomen en eyndenlyk 

gegeven voor Altyd als volgt 
1 ° in secunda Paschatis Pentecostes festivitate 

vel in ejus Octiduo incienpda a primis vesperis usque ad 
totam ejusdem octavam festivitatis, semel tantum, ap
plicabilem fidelibus defunctis. 

2° In festo S. Apollinia Virginis et martyris 
vel in novem immediate praecedentibus diebus 
~tera ut supra 
(mutata, sunt 1834 in subsequentes dies, a Gre
gorio XVI . Quia concursus fit in octo subsequen
tibus diebus ; ideo rogavi Romam ut mutasset in: 
dulgentias. J.B. Langendonck P. in Steene) 

Dese volgende persoonen welcke gerekent worden ende 
syn de bysondere dienaers en dienaeressen van de 
heilige Apollonia Maegt en Martelaresse de 
welcke geviert wort in de parochiale kerck van 
Steene. Desen 9 Februari 1751 
Jacobus Philippus van Stalraven Deservitor in Steene 

7 Februari 1751 
Carolus Guilelmus Vanslembrouck, Coster 
Margareta Devlieger etc. etc. usque ad annum 
1830: - In altero registro ab anno 
1830 continuatur series servitorum et servita-
rum Sta Apollonia - Deindee in libro recom
mentationum hebdomada, cujusque usque ad 1900 tan
dem in codice ad hoc usque nunc (1907) in sacristia 
deposito. - Nu volgt de Affiche die telken 
jare naar de pastoors der Dekenie van Oostende en 
de naburige parochien der dekenie Ghistel gezonden worden. 



Plechtige Novene met vollen aflaat 
twee maal 's jaars, ter eere van de H. Apo11onia maagd en martelares 
gevierd in de parochiale kerk van Steene. 
De H. Apollonia wordt byzonderlyk gëerd en aauropen tegen hoofd en tandpyn. 

het jaar 

Hare dierbare reliquie sedert 1750 in bovengemelde kerk berusten-
de , wordt door vele geloovigen , zoo van omliggende als van ver afgelegene 
steden en dorpen, dagelyks en voomamentlyk binst de twee plechtige nove
nen bezocht en verëerd, ingezien de groote en ontelbare weldaden verkregen 
door de voorspraak en verdiensten van de H. Apollonia. 
De Iste wydvermaarde bedevaart van negen dagen ter eere van bovenge
noemde heilige, begint jaarlijks den 9 Februari, feestdag van de H. Apollonia, 
maagd en martelares; 
De II , ook van negen dagen, begint jaarlyks op de tweede 2den Sinxendag, 
verjaardag van de Verheffing harer h. reliquien. 

1 ° Orde der Goddelyke diensten gedurende Iste Novene: 
De eerste dag , dat is de 9de Februari, feestdag van de h. Apollonia 
en van de gedurige aanbidding. alsook den zondag onder 
de Novene is de eerste mis gecelebreerd ten 7 ure, De Solem
neele Hoogmis , ten tien ure en 's namiddags de solemneele Vespers 
en Lof ten 3 ure. 
Op al de andere dagen dezer Novene is de mis ten 9 ure. 

2° Orde der Goddelyke diensten gedurende de Ilde Novene. 
Op de 2den Sinxendag, verjaardag der verheffing der dierbare 
reliquien van de h. Apollonia, alsook op den zondag onder de Novene 
is de eerste mis gecelebreerd ten 7 ure, de solemneele Hoogmis 
ten 10 ure, en 's namiddags de solemneele Vespers en Lof ten 3 ure. 
Op al de andere dagen dezer Novene is de mis gezongen ten 7 ½ ure. 



Voor en na de goddelyke diensten zal er gezegend 
worden met de dierbare retiquien van de h. Apollonia, 
gelyk het ook gepleegd wordt op de 3den Zondag van ie
dere maand, en ten alle tyde van het jaar, als zulks verzocht 

In dezelve Kerke van Steene bestaat er ook eene aloude 
wydvennaarde Confrerie van de h. Apollonia, waarin 
alle ware geloovigen als Broeders of Zusters voor één of 
meer jaren kunnen ingeschreven worden. 

is 

Allerlei offeranden zyn in bovengemelde Kerk te bekomen. 
Alles tot meerder eer en glorie Gods en van zyne uitmuntende 
dienares de h. Apollonia. 

Opbrengst der novena 9 Februari en Xinxen: 

1900 80,73 1908 98,75 1916 1924 
87,88 73,00 

1901 99,20 1909 100,00 1917 1925 
100,81 71,50 

1902 1910 1918 1926 

1903 1911 70,00 1919 1927 
63,53 

1904 98,00 1912 1920 1928 
87,62 

1905 111,00 1913 1921 1929 
79,16 

1906 92,50 1914 1922 1930 
73,00 

1907 86,00 1915 1923 1931 
76,00 

(nvdr. in 1911 waren de bedragen in potlood ingevuld, 
naast de andere jaartallen staat niets) 
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Kent u de heemkundige kring 
" 't Schorre Steene"? 

Wij stellen ons graag even voor : 

Heemkundige kring " 't Schorre Steene" : 

• gesticht 28/02/1978 in het jaar van het dorp 

• heeft tot doel de geschiedenis van onze vroegere gemeente Stene levendig te 
houden, via tekst en beeld. 

• komt samen in de molen van Stene-Dorp 

• richt regelmatig tentoonstellingen in over het verleden van het dorp. 

• geeft aan de plaatselijke kunstenaars de mogelijkheid om hun werken ten toon 
te stellen in de molen gedurende de zomermaanden 

• geeft voordrachten, organiseert een· Zevende dag", een BBQ, een" Zieltjes
avond • en een busuitstap 

• geeft driemaal per jaar een periodiekje uit voor de leden met daarin de gebeur
tenissen van in en rond ons dorp 

Een vereniging is maar sterk door haar leden. 

Daarom doen wij een warme oproep aan alle sympathisanten in en rond Stene. 
Sluit u aan bij onze heemkring voor slechts€ 7 ,50 door storting op ons 
rekeningnummer. 001-0688371-38 van Oostende' t Schorre. 
Iedereen is welkom en dank bij voorbaat. 


